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Escenaris d’Entrada

Més de 15.000 persones ja han
gaudit del darrer espectacle d’un
xòuman tant irreverent com poli-
facètic: Santi Millán (Barcelona,
1968). Després de triomfar al Club
Capitol de Barcelona, la gira del
seu festiu monòleg ple humor,
sexe i música aterra avui al teatre
Kursaal de Manresa.

Comença l’espectacle cantant
Yo sigo de fiesta. Com és la festa
ideal de Santi Millán?

La gent es pensa que m’agrada
molt sortir de festa, però el que
m’agrada de veritat és passar temps
amb la meva família i, a causa de
la meva agenda professional, no
puc passar-n’hi tant com voldria.

Si hagués de triar, amb què es
quedaria: humor, sexe o música?

Perquè he de renunciar a cap de
les tres coses? Santi Millán Live! té
els tres ingredients i la gent en gau-
deix molt.

El conflicte entre homes i do-
nes és una font d’inspiració eter-
na per als humoristes?

Podem dir que sí. Hi ha temes
que funcionen, i els conflictes de
parella està clar que donen molt
joc, sobretot perquè sovint els es-

pectadors se senten identificats
amb les històries que expliquem.

L’espectacle inclou gags com
«el envasador al vacío de las mu-
jeres» o «morreos en la adoles-
cencia». Quant hi ha d’autobio-
gràfic en l’espectacle?

Els còmics sempre expliquem
algunes de les històries que ens
passen a la vida real, però sempre
tenint en compte que quan pugem
dalt d’un escenari interpretem un
personatge.

Si un home va al lavabo vostè
és capaç d’entretenir la seva pa-
rella i tot el públic fins que torna
per seguidament reprendre el
guió. Es planteja la improvisació
com un repte?

Més que un repte és una tècni-
ca molt recurrent en els meus es-
pectacles. Els meus inicis van ser
a la companyia La Cubana, on la
improvisació i la interacció amb el
públic juguen un paper molt im-
portant. M’agrada improvisar i fer
que el públic formi part de l’es-
pectacle.

A Santi Millán Live! canta.
Com a artista polifacètic, és una
faceta que li agradaria poten-
ciar?

Sempre explico que m’hagués
agradat ser una estrella del rock i
arribat a aquest punt he volgut fer
un espectacle que ajunti tres de les
meves grans passions: la música,
el sexe i l’humor.

L’espectacle ha incorporat Javi
Sancho. Quina aportació hi fa?

El Javi va ser un gran descobri-
ment. Va guanyar un concurs de
monologuistes novells que vam
produir a Zoopa i en molt poc

temps s’ha convertit en un dels cò-
mics revelació del país. De fet, va
ser el còmic més jove programat a
la Sala Rubianes del Club Capitol,
el temple de la comèdia a Barce-
lona.

Precisament després de fer es-
tada al Club Capitol, Santi Millán
Live! ha sortit de gira, i amb èxit
de públic. Considera que és dels
que té prohibit queixar-se?

Prohibit potser no, però la veri-
tat és que no em puc queixar. Tre-
ballem molt, però, tal com està el
teatre ara mateix, és una sort om-
plir allà per on passem.

No només fa teatre: és prota-
gonista de la sèrie Frágiles, fa de
col·laborador a El Hormiguero,
acaba de rodar la pel·lícula Sólo
para dos... i participa en proves
d’esport extrem al costat de l’ul-
traesportista Josef Ajram. Quant
duren els dies en la vida de San-
ti Millán?

El dia dura 24 hores, però de ve-
gades perdo la noció del temps.

Què seria de Santi Millán sen-
se la televisió?

Imagino que hagués enfocat la
meva carrera cap al teatre. A sobre
d’un escenari és on em trobo més
còmode i el que més m’agrada.

A qui s’assembla més: al Pablo
de Frágiles o al Sergio de 7 vidas?

Al Pablo de Frágiles.
Té un gran vincle amb Manre-

sa: ha produït i protagonitzat el
curt de David Victori Reacción,
que va ser anterior al premiadís-
sim La culpa. Quin vincle manté
amb el realitzador manresà?

És un gran amic, i m’alegro molt
que li vagin tan bé les coses.
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Entrevista Santi Millán
Actor. Va iniciar-se en l’espectacle amb La Cubana, quan només tenia 20 anys. Va fer el salt a la televisió interpretant un personatge murri, el Paco. I va saber
desvincular-se’n combinant feines de presentador i d’actor. Els papers d’humor també han donat pas als de dolent, com a «Bruc». Ara triomfa amb «Frágiles»

«M’hauria agradat ser una estrella de rock»
El còmic barceloní cantarà i desgranarà els gags carregats de sexe de «Santi Millán Live!», avui al teatre Kursaal

Santi Millán aplega tres grans passions a l’escenari: música, sexe i humor

DANI EBO

L’ESPECTACLE 

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig
Pere III, 35. Manresa. Dia: avui, a les 21 h.
Intèrprets: Santi Millán, amb la col·laboració
de Javi Sancho. Entrades: 20 euros; i 18
euros amb el carnet del Galliner, menors de 25
anys i majors de 65 anys. A la venda a les
taquilles del teatre, trucant al 93 872 36 36 i a
través de www.kursaal.cat.

Santi Millán Live!


